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Wiosenne 
porządki w domowych finansach! 

 POŻYCZKA GOTÓWKOWA z lekką ratą 
 

 pieniądze na spłatę kredytów w innych bankach oraz dodatkowe wiosenne wydatki, 
 kwota pożyczki  od 1.000 zł do 150.000 zł nawet na 72 miesiące, 
 do 10.000 zł bez zgody współmałżonka, 
 możliwość łączenia dochodów małżonków - podwyższenie wysokości kredytu,  
 możliwość ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek: śmierci, utraty pracy, czasowej niezdolności 

do pracy i poważnych zachorowań,  
 naprawdę małe raty:  

 
 

Kwota kredytu  
do wypłaty     

 
Rata miesięczna 

Okres spłaty   
 w miesiącach 

 
10.000 

 

    
227,48 

 
60 

 
20.000 

 

    
454,96 

 
60 

 
40.000 

 

   
 909,92 

 
60 

 
150 000 

 

 
3412,19 

 
60 

 
Dodatkowo mając na uwadze wieloletnią współpracę pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Akademią 
Wychowania Fizycznego, zachęcamy do skorzystania z naszej aktualnej oferty przygotowanej specjalnie 
dla Państwa. 
Istotą naszej oferty specjalnej jest obniżenie o 10% stawki oprocentowania zawartego w aktualnej umowie 
innego Banku. 
Przykładowo: dla kredytu w kwocie 20 000 PLN na okres 5 lat przy oprocentowaniu na poziomie 19% 
odsetki wynoszą 11 785 PLN, przy przeniesieniu kredytu i skorzystaniu z oferty naszego Banku odsetki 
wyniosłyby tylko 9 823 PLN co daje różnice w kwocie 1 963 PLN pozostającą do dyspozycji 
pożyczkobiorcy. 
 
Naszą najlepszą ofertę dopasowaną do Państwa konkretnych potrzeb przedstawi na spotkaniu Doradca 
Klienta. 
 
Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie. 

 
Rafał Wyrozumski - (tel. 012-682-29-58, kom.691-121-837, email: Rafal.Wyrozumski@pekao.com.pl) 
Dominika Konieczny - (tel. 012-682-29-57, kom.607-681-595, email: Dominika.Konieczny@pekao.com.pl) 
Marcin Mrówka - (tel. 012-682-29-61, kom. 661-380-351, email: Marcin.Mrowka@pekao.com.pl) 
Anna Pyrcz  - (tel. 012-682-29-59, kom. 665-980-466, email: Anna.Pyrcz@pekao.com.pl) 
Kinga Urbańska - (tel.012-682-29-23, kom.607-681-594, email: Kinga.Urbanska@pekao.com.pl) 

 

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 
0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału 
wpłaconego:  262 383 129 złotych, 
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